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Τα άλλοθι των μνημονίων
► Του

ΠΑΝΝΗ ΣΙΩΤΟΥ δημοσιογράφου συγγραφέα

πολέμους

ΑΛΗΘΕΙΑ πόσοι Ελληνες μπορούν να μιλήσουν για

to αύριο Ελάχιστοι

Γι αυτό άλλωστε έχουν φροντίσει
οι μνημονιακές ηγεσίες της χώρας που από
το 201 0 μέχρι σήμερα κρατούν σαν επτασφράγιστο
μυστικό το πλήρες εύρος των μεταρρυθμίσεων
που έχουν αποδεχτεί με τις συμφωνίες που έχουν
υπογράψει με τους δανειστές Οι μεταρρυθμίσεις

σε Ασφαλιστικό ιδιωτικοποιήσεις φορολογική πολιτική
καθώς και η αξιολόγηση των δημοσίων

δαπανών

είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες
Αν κάποιος μελετήσει μείζονος σημασίας ζητήματα
όπως για παράδειγμα την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας τη διαχείριση των υποδομών όπως
και αεροδρόμια που κατασκευάστηκαν με
το αίμα και τον ιδρώτα των απλών Ελλήνων την
αγορά νερού ακόμα και την αξιοποίηση δημόσιας
ακίνητης περιουσίας αποκομίζει την εντύπωση ότι
όλες οι πράξεις και οι επιλογές σε αυτά τα τελευταία
εννέα χρόνια κινούνται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο
πλαίσιο
λιμάνια

ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ μπορούσαν να αντιτάξουν το

οικονομία να συρρικνώνεται τους εμπορικούς
να ξεσπούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη το
Brexit να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και τη διένεξη
για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να απειλεί
την αγορά ενέργειας ο κ Μητσοτάκης μπορεί να
ισχυριστεί ότι η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
και οι εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας είναι ο
τρόπος για να διατηρηθούν τα πρωτογενή
πλεονάσματα και να μείνει ζωντανή π μεσαία τάξη
Αλλωστε η στρατηγική τού λιγότερο κακού είναι
δοκιμασμένη στον χρόνο και προσφέρει εγγυημένα

επιχείρημα

ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι
Δηλαδή οι πολιτικές παρεμβάσεις
περιορισμένης οικονομικής εμβέλειας
που υποδηλώνουν τις προτεραιότητες
και τις ιεραρχήσεις Για παράδειγμα
η πρόσβαση στα δημόσια
νοσοκομεία όλων ανεξάρτητα
από την ασφαλιστική τους κατάσταση
π υπεράσπιση του δημόσιου
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και η αποσύνδεση της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
από την ιδιωτική χρηματοδότηση
αλλά και η εισοδηματική ενίσχυση των χαμηλότερων
εισοδηματικών στρωμάτων είναι παρεμβάσεις
περιορισμένου σχετικά δημοσιονομικού κόστους
αλλά μείζονος πολιτικής σημασίας Κανείς δεν αντιλέγει
ότι οι επιλογές για την Παιδεία την Υγεία την
εργασία και την κοινωνική ασφάλιση είναι αυτές
που οριοθετούν τους πολιτικούς και ιδεολογικούς
χώρους Αλλά και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα δεν αρκεί
να εφαρμόζεις πολιτικές που χαρακτηρίζονται
από κοινωνική ευαισθησία αλλά πρέπει και να
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τους
Για πόσο καιρό η Παιδεία η κοινωνική ασφάλιση
και η Υγεία θα εξακολουθήσουν να παραμένουν
δημόσια αγαθά αν όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα
παραδίδεται σε επενδυτές Για πόσο καιρό μπορεί
να επιβιώσει ένα δίχτυ προστασίας για τους
αδύναμους αν δεν εξασφαλιστούν οι πόροι για τη
χρηματοδότηση του Για πόσο καιρό θα μπορέσει να
διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής
ασφάλισης αν δεν κατοχυρωθούν οι πηγές των
εσόδων της
λεπτομέρειες

εκπαίδευσης

εξασφαλίσεις

Στους σημερινούς καιρούς που η κυβέρνηση
προωθεί τη συρρίκνωση όλων των
αγαθών η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα
πρέπει να εστιάζεται μόνο στο αν και με ποια μορφή
θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους αλλά
και το κυριότερο στη μακροπρόθεσμη κατοχύρωση
της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας τους

Μητσοτάκη

κοινωνικών

ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΟΥΝ τα δύσκολα Μπορεί να φαίνεται
υπερβολικό αλλά η παγκόσμια οικονομική
κρίση που σήμερα είναι ορατή διευκολύνει την
προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να
το κοινωνικό κράτος Με τη γερμανική
κατεδαφίσει

μοναδικός

αποτελέσματα
Σε μία τέτοιας μορφής αντιπαράθεση όπου οι
αριθμοί και οι υπογραφές μετατρέπονται σε όπλα
λεηλασίας του κοινωνικού πλούτου και η ανισότητα
αναδεικνύεται σε αναγκαιότητα ο αντίλογος δεν
μπορεί να περιορίζεται μόνο στην καταγγελία και
τη διαμαρτυρία Αντίθετα θα πρέπει να εστιάζεται
καταρχήν στην αποδόμηση του αφηγήματος για
λιγότερο κράτος και διεύρυνση της ανισότητας και
στη συνέχεια σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής
που θα εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
των κοινωνικών κατακτήσεων
Η UTOPIA προσφέρει πλείστα παραδείγματα που

ανατρέπουν το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι
αυτό της κλασικής Ελλάδας στην οποία η οικονομική
ανάπτυξη βασίστηκε τόσο στους θεσμούς που
εξασφάλιζαν την κοινωνική ισορροπία όσο και στο
σχετικά χαμηλό επίπεδο της εισοδηματικής ανισότητας
Ο αρχαιολάτρης υπουργός του που μοχθεί
να μετατρέψει το Ελληνικό σε κέντρο τζόγου και σε
γειτονιά πλουσίων θα έπρεπε να γνωρίζει ότι από
τον 4ο αιώνα π.Χ η τυπική ελληνική πόλη-κράτος
ήταν σύμφωνα με τα παγκόσμια ιστορικά δεδομένα
πολύ δημοκρατική καθώς ασφαλιστικές θεσμικές
δικλίδες εξασφάλιζαν την κοινωνική ισορροπία
Στην Αθήνα η νομοθετική εξουσία του λαού
μετριαζόταν

από δημοκρατικά θεσπισμένους κώδικες
θεμελιωδών νόμων Μέχρι τη στιγμή που ο Πλάτων

έγραφε στις αρχές του 4ου αιώνα Π.Χ κάθε καθημερινή
απόφαση πολιτικής που λαμβανόταν από
την αθηναϊκή Βουλή και τη συνέλευση ήταν
υποχρεωμένη

να συμμορφώνεται σε ένα σώμα γραπτού
Συνταγματικού Δικαίου Και ο νόμος αυτός λαμβανόταν
σοβαρά υπόψη Πολιτικοί οι οποίοι προσπάθησαν
να εισαγάγουν μέτρα που αντιτίθενται στο
σύνταγμα κινδύνευαν να χάσουν το δικαίωμα να
προτείνουν νομοθεσία Επίσης οι αθηναϊκοί μισθοί
για τους μη ειδικευμένους εργάτες ήταν υψηλοί και
το επίπεδο ανισότητας σύμφωνα με έρευνα του
πρώην επικεφαλής ερευνητή οικονομολόγου στην

Παγκόσμια Τράπεζα Μπράνκο Μιλάνοβιτς ήταν
μικρότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης αρχαίας
οικονομίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οπως μάλιστα έχει επισημάνει ο Μιλάνοβιτς
και άλλοι οικονομολόγοι υπάρχει μια ισχυρή
μεταξύ της σχετικά χαμηλής ανισότητας και
της ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
Και ο πραγματικός κίνδυνος που προβάλλει σήμερα
είναι η πολιτική εξουσία να δρα ανεξέλεγκτα
Το σίγουρο είναι ότι για τον κ Μητσοτάκη και την
κυβέρνησή του οι τζΊφρες των μνημονίων λειτουργούν
τόσο σαν αλυσίδες όσο και ως άλλοθι Και
επειδή οι τζίφρες αυτές υποδηλώνουν τη συνέχεια
του κράτους ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι
το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας να
μη δώσει την ευκαιρία στον κ Μητσοτάκη να τις
αξιοποιήσει ως άλλοθι για όσα έχει κατά νου
συσχέτιση
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ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗ Γ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

εκκένωσης πανεπιστημίων σε
περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή σε
έκτακτο συμβάν Τοποθέτηση αξιωματικών
της ΕΛ.ΑΣ ως συνδέσμων σε όλα τα
ΑΕΙ της χώρας Ειδικά σχέδια προσεκτικών
επεμβάσεων σε πανεπιστημιακούς χώρους
σε περίπτωση εγκληματικών ενεργειών ri
εκτεταμένων επεισοδίων με την παρουσία

Σχέδια

εισαγγελέων Αποφυγή παγίδων σε αστυνομικούς
που μπορεί να κληθούν για μεμονωμένο
περιστατικό και να δεχθούν μαζική επίθεση
Συντονισμός του επιχειρησιακού κέντρου της
ΕΛ.ΑΣ και ανοικτή γραμμή με εκπροσώπους
των πανεπιστημίων για αξιολόγηση των
συμβάντων

κ.λπ

Αυτές είναι ορισμένες από τις επιλογές των
επιτελών της Λεωφόρου Κατεχάκη που θα
χειρίζονται τα θέματα ελέγχων στα πανεπι

Ασυλο

Πίίκ η ΕΛ.ΑΣ
θα επεμβαίνει

σία πανεπιστήμια
Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ια σχέδια εκκένωσα
οι φόβοι για κλήσε nayifes και οι oytabes Kpouons
Την περίοδο 2015-17 είχαν σημειωθεί ενιό5 και εκιό
ΕΜΠ και ΑΣΟΕΕ 858 αδικήματα κάθε μορφή

στημιακά ιδρύματα μετά την κατάργηση του
ασύλου και από το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της
ΕΛ.ΑΣ δεν θα είναι ούτε τυχαίες ούτε αφελείς
Θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός του χώρου
Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε όπως
εσφαλμένα αναφέρθηκε περιπολίες αστυνομικών
εντός ιδρυμάτων Ο σχεδιασμός μας
αφορά τη γενικότερη προστασία και ασφάλεια
των ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου η κατάσταση είναι
χαώδης Ωστόσο ένα από τα κρίσιμα θέματα
είναι τι θα συμβαίνει σε περίπτωση επιθέσεων
αντιεξουσιαστών από πανεπιστημιακά
ιδρύματα όπως συμβαίνει στον χώρο του
Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη στου
Ζωγράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης κ.α

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Μία από τις πρώτες βασικές
διαπιστώσεις των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ
που ασχολούνται με το θέμα της εμπλοκής
των αστυνομικών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι ότι
ιδρύματα δεν έχουν σχέδιο πυροπροστασίας
ή αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού όπως
και άλλου απροόπτου
Ως αποτέλεσμα σπουδαστές και εκπαιδευτικό
προσωπικό μπορεί να διατρέχουν μεγάλο
κίνδυνο σε περίπτωση κάποιου δραματικού
απροόπτου Αστυνομικοί σημειώνουν πως
παρότι στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
ή και σε άλλες περιόδους είχαν εκπονηθεί
αναλυτικά σχέδια ευπάθειας και τρωτότητας
για όλα τα δημόσια κτίρια και τις σημαντικές
ιδιωτικές εγκαταστάσεις και για όλους τους
πιθανούς κινδύνους για τα πανεπιστήμια
δεν υπήρχαν
Ετσι λοιπόν η πρώτη παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ
θα αφορά σχεδιασμούς για την ασφάλεια φοιτητών
και προσωπικού με καταγραφή των χώρων
προσδιορισμό των απαιτούμενων μέσων
πυροπροστασίας χωροταξικές παρεμβάσεις
για να αποφεύγονται εισβολές αγνώστων ή
καταστροφές στα κτίρια Οπως επίσης σχέδια

εκκένωσης σε περίπτωση καταστροφής ή σε
επεισόδια επιθέσεις κ.λπ προκειμένου να
αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί
Ενα από τα κύρια ζητούμενα είναι πώς θα
αντιμετωπίσει η ΕΛ.ΑΣ κλήσεις για εγκληματικές
ενέργειες όπως ληστείες κλοπές
διακίνηση ναρκωτικών σε πανεπιστημιακούς
χώρους ή πώς θα γίνονται έρευνες για
φθορές κ.λπ καθώς τα σχετικά αδικήματα
παρουσιάζουν έξαρση το τελευταίο διάστημα
Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ είναι ενδεικτικά την
περίοδο 2015-17 είχαν σημειωθεί εντός και
εκτός ΕΜΠ και ΑΣΟΕΕ 858 αδικήματα κάθε
μορφής Εξ αυτών 351 αφορούσαν κλοπές
και 56 ληστείες
Είναι χαρακτηριστική η αύξηση των
διακίνησης ναρκωτικών γύρω
από την ΑΣΟΕΕ Την τριετία 2012-14 είχαν
καταγραφεί 200 σχετικές περιπτώσεις και 370
την περίοδο 20 1 5 1 7 αύξηση της τάξεως του
85
Ομως από τα ίδια στοιχεία προκύπτει
ότι οι περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών
γύρω από το ΕΜΠ την τριετία 2012-14 ήταν
221 και την περασμένη τριετία μειώθηκαν
στις 69 Τα σχετικά περιστατικά σε πανεπιστημιακά
περιπτώσεων

ιδρύματα και στο κέντρο της Αθήνας

την περίοδο 2012-14 ήταν συνολικά 12 και
την τελευταία τριετία έφθασαν τα 56 δηλαδή
υπήρχε'σχεδόν πενταπλασιασμός τους
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η ΕΑ.ΑΣ θα προχωρά αρχικά σε
ανιχνευτικές κινήσεις και μέσω των αστυνομικών
συνδέσμων θα εκτιμά τη γνησιότητα

των κλήσεων για εγκληματικές ενέργειες
εντός πανεπιστημιακών χώρων Πιθανολογείται
ότι θα σπεύδει αρχικά επιτόπου και
κάποιος υπάλληλος για να προχωρά σε σχετικές
διαπιστώσεις ενώ θα συγκροτηθούν
τμήματα κρούσης από τις Ομάδες Πρόληψης
και Καταστολής Εγκληματικότητας ΔΙΑΣ και
την Ασφάλεια όπως και τμήματα υποστήριξης

Επιπλέον θα υπάρχει επαφή με εκπροσώπους
των πρυτανικών Αρχών και το επιχειρησιακό
κέντρο της ΕΛ.ΑΣ Εκτιμάται ότι ιδιαίτερα
το πρώτο χρονικό διάστημα τέτοιους είδους
αστυνομικές επεμβάσεις σε πανεπιστημιακούς
χώρους θα γίνονται με εξαιρετική προσοχή
και με πολλές ασφαλιστικές δικλίδες
Κι αυτό γιατί θεωρείται βέβαιο ότι ομάδες
αντιεξουσιαστών ή άλλες θα επιχειρήσουν
να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς
Ακόμη θα αποφεύγονται για προφανείς
λόγους αστυνομικές επιχειρήσεις εντυπωσιασμού
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και θα
υπάρχουν μετά και τη χαρτογράφηση των
χώρων
χειρουργικού τύπου επεμβάσεις
Επιπλέον εκτιμάται ότι μετά την κατάργηση
του πανεπιστημιακού ασύλου η ΕΛ.ΑΣ με
μεγαλύτερη ευκολία θα αποκλείει πύλες των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε να μην
καταφεύγουν εκεί πρωταγωνιστές επεισοδίων
και τα χρησιμοποιούν ως ορμητήριο
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σημειώνουν ότι οι
και οι ενέργειες εντός των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων ίσως είναι το πιο σύνθετο
και ευαίσθητο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι
Αρχές Ασφαλείας τα τελευταία χρόνια
κινήσεις

Η πρώτη

παρέμβαση

Tns ΕΛΑΣ θα αφορά

σχεδιασμούβ για την
ασφάλεια φοιτητών
και προσωπικού και
με καταγραφή των
χώρων
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Αμβρόσιος

Εργα και ημέρες
ενός ιεράρχη
Παραιτήθηκε ένας από τους πιο ακραίους
και συντηρητικούς μητροπολίτες της Ιεραρχίας
Συμπλήρωσε 57 χρόνια στην ιεροσυνη αλλά
έμεινε γνωστός για τους αφορισμούς που εκτόξευε
Ζητώ από τον Θεό και από εσάς συγγνώμη

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

από τους πιο ακραίους και συντηρητικούς

μητροπολίτες της Ιεραρχίας
Εναςο μητροπολίτης
Καλαβρύτων και

Αιγιαλείας Αμβρόσιος ανακοίνωσε χθες
την παραίτησή του Ο 82χρονος Αμβρόσιος
αφήνει τη θέση του μητροπολίτη έπειτα από
41 χρόνια και σήμερα όπως είπε ο ίδιος
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
αναμένεται να καταθέσει και επισήμως την
παραίτησή του στην Ιερά Σύνοδο
Μπήκα στα 82 και πλέον πρέπει να
κοιτάξω τον εαυτό μου ανέφερε χθες
απευθυνόμενος στους πιστούς ενώ λίγο
πριν αποχωρήσει οριστικά από τον θώκο
του μητροπολίτη επιχείρησε να κάνει
για τα κηρύγματα μίσους που
συνήθιζε να κάνει είτε από άμβωνος είτε
από το προσωπικό του ιστολόγιο Εχω
κάνει κάποια καλά Εχω κάνει σφάλματα
αυτοκριτική

σημείωσε
Συμπλήρωσε συνολικά 57 χρόνια στην
ιεροσυνη αλλά στο ευρύτερο κοινό έμεινε
γνωστός για τους αφορισμούς που εκτόξευε
συχνά κατά συγκεκριμένων κοινωνικών
ομάδων ή πολιτικών δηλώσεις δηλαδή
που απείχαν μακράν από τις διδαχές και
τα λόγια αγάπης του Ευαγγελίου
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου
είχε κρίνει ένοχο τον μητροπολίτη Καλαβρύτων
για την υπόθεση που αφορούσε

κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος
και ρητορική μίσους με ποινή φυλάκισης
επτά μηνών με αναστολή Αφορμή για να
οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ήταν η δήλωσή
του κατά των ομοφυλοφίλων το 201 5 όταν

το σύμφωνο συμβίωσης επρόκειτο να επεκταθεί
και στα ομόφυλα ζευγάρια Τότε από
το προσωπικό του blog είχε επιτεθεί με

χυδαίο τρόπο λέγοντας Ε λοιπόν αυτούς
τους ξεφτιλισμένους φτύοτε τους ΑπΟδο
κιμάστε τους Μαυρίστε τους Δεν είναι
άνθρωποι Είναι εκτρώματα της φύσεως
Ψυχικά και πνευματικά πάσχουν Είναι
άτομα με νοητική διαταραχή
Ο Αμβρόσιος κατά κόσμον Αθανάσιος
Αενής έχει γίνει γνωστός πάντως και
από άλλους δύο σταθμούς στην πορεία
του στην ιεροσύνη Το 1959 δηλαδή σε
ηλικία 21 ετών ήταν ένα από τα ιδρυτικά
μέλη της μοναχικής αδελφότητας Η
Παναγία Χρυσοπηγή Πρόκειται για την
αδελφότητα στην οποία συμμετείχαν ο
Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης ο μετέπειτα
Αρχιεπίσκοπος και ο Καλλίνικος Καρούσος
ο μετέπειτα μητροπολίτης Πειραιά και
η οποία για πολλές δεκαετίες έλυνε και
έδενε τόσο μέσα στην Ιεραρχία όσο και
στην Εκκλησία γενικότερα και πολλοί είναι
αυτοί που λένε ότι έπαιζε καθοριστικό ρόλο
ακόμη και στην εκλογή Αρχιεπισκόπου
Την περίοδο της χούντας ο Αμβρόσιος
υπηρέτησε ως ιερέας στο Σώμα τής τότε
Βασιλικής Χωροφυλακής με βαθμό ταγματάρχη
και γι αυτό είχε και το παρατσούκλι
ο χωροφύλακας
Για πολλά χρόνια δε μέσα στην Ιεραρχία
ήταν γνωστός και με ένα άλλο παρατσούκλι
ο γκατζετάκιας Παρά τη μεγάλη του
ηλικία χειριζόταν άψογα smartphones και
tablets ενώ διατηρούσε και προσωπικό
ιστολόγιο

Κηρύγματα μίσους
Ο κατάλογος με τις ακραίες δηλώσεις του
είναι μακρύς Το 2016 και μάλιστα το βράδυ

της Μεγάλης Παρασκευής είχε προκαλέσει
σάλο όταν είχε πει να σαπίσει το χέρι του
Φίλη του τότε υπουργού Παιδείας Να
σαπίσει το χέρι του υπουργού Παιδείας αν
υπογράψει διάταγμα για την κατάργηση
του μαθήματος των Θρησκευτικών και να
γίνει πέτρα που θα τρυπήσει το στομάχι
αυτών που θα φάνε κρέας ήταν μερικά από
τα λόγια αγάπης του Αμβρόσιου μετά την
περιφορά του Επιταφίου που είχαν αφήσει
εμβρόντητους τους πιστούς
Τον Οκτώβριο του 201 2 έδινε συμβουλές
στη Χρυσή Αυγή για το πώς θα καταστεί
γλυκιά ελπίδα για την Ελλάδα Εγραφε
μεταξύ άλλων απευθυνόμενος τότε στη
Χρυσή Αυγή δεν είσθε βέβαια μια Μαύρη
Νύχτα Εάν όμως βελτιωθείτε εάν αποφύγετε
κάποιες ανωφελείς ακρότητες του
νεοφώτιστου αν τροποποιήσετε το στυλ
που εφαρμόζετε αν ωριμάσετε δηλαδή
μπορείτε να καταστείτε μια γλυκιά ελπίδα
για τον απελπισμένο πια πολίτη
Πέρυσι σε ένα άλλο παραλήρημά του
ισχυριζόταν ότι ο άθεος Αλέξης Τσίπρας
φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι
Σε καιρούς αποστασίας από τον δρόμο
του Θεού θα εκδηλώνεται η οργή του Πα
νοικτίρμονος Θεού με διάφορα φυσικά
Ποιος άραγε
φαινόμενα
να είναι ο υπεύθυνος για την απομάκρυνση
του Νεοέλληνα από τον δρόμο του Θεού
Ποιος άλλος Ο άθεος πρωθυπουργός κ
Αλέξιος Τσίπρας και οι συνεργάτες του
καταστροφικά

Μπήκα στα 82 και πλέον
πρέπει να κοιτάξω τον
εαυτό μου ανέφερε χθεβ

απευθυνομενοε orous
nicrrous ο μητροπολίτηβ
Αιγιαλείαβ Apßpooios
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Ο τελικός απολογισμός

στην Εύβοια δείχνει
23.565 καμένα στρέμματα,

με τις έρευνες

για εμπρησμό
να συνεχίζονται και
τις Αρχές να προχωρούν
σε άρση τηλεφωνικού
απορρήτου των υπόπτων

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

αλλαγές στο σύστημα
αντιμετώπισης πυρκαγιών και

άλλων έκτακτων καταστάσεων
ετοιμάζει η κυβέρνηση, με
νομοσχέδιο που θα φέρει το

φθινόπωρο. Η αποτίμηση της
δράσης της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
με το υφιστάμενο καθεστώς φέρει πάντως θετικό
την
έκταση
των 23.565 στρεμμάτων
πρόσημο. Παρά
που κάηκαν στην πρόσφατη πυρκαγιά
της Εύβοιας, αλλά και το αριθμητικό μέγεθος
των πυρκαγιών οι οποίες ξέσπασαν το τελευταίο

Ριζικές

διάστημα - 1 .350 φωτιές έναντι 750 την

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

προηγούμενη χρονιά- τα αντανακλαστικά των
αρμοδίων υπηρεσιών απέτρεψαν οποιαδήποτε
απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ και οι ζημιές σε
περιουσίες υπήρξαν ελάχιστες.
«Αμεσος συντονισμός, άμεση πληροφόρηση,
άμεση κινητοποίηση» είναι το τρίπτυχο
του νέου δόγματος που εφαρμόστηκε αυτές τις
ημέρες, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά. «Μιλάμε
για έναν κάθετο συντονισμό. Η λογική της
Προστασίας νομίζω ότι είναι ορατή στην
καινούρια δομή που πέρασε στον πρόσφατο
συντονιστικό όργανο Πολιτικής
Θεσπίζεται
νόμο.
Προστασίας το οποίο έχει τον απόλυτο
συντονισμό με τους περιφερειακούς διοικητές.
Εφαρμόζει ένα μοντέλο που λειτουργεί σε όλες
Πολιτικής

Πολιτικής

τις αναπτυγμένες χώρες, με κύριο στόχο να μην
υπάρχει αλληλοκάλυψη ενεργειών και δράσεων
την ώρα της μάχης», σημείωσε χαρακτηριστικά
σε συνέντευξη του στο liberal.gr.
«Προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης
πρέπει να είναι το ζήτημα της πρόληψης και της
οργάνωσης της Πολιηκής Προστασίας. Αλλωστε
σωστή λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας δεν
αφορά κυβερνήσεις, δεν αφορά κόμματα, δεν
αφορά ιδεολογίες», ανέφερε, προαναγγέλλοντας
πως οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του
θα αποσαφηνιστούν με το νομοσχέδιο
που προωθεί η κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί
από την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
Πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
βραχεία αποκατάσταση στο πλαίσιο που εμπλέκεται
η Πολιτική Προστασία αποτελούν, κατά τον κ.
Χαρδαλιά, τους τέσσερις άξονες στους οποίους
πρέπει να κινηθεί το σύστημα. Εμφαση δίνει
στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, ώστε να
γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι για να μην
πυρκαγιές, καθώς και στην εκπαίδευση
των παιδιών, καθώς σχεδιάζεται σε συνεργασία
το
με
υπουργείο Παιδείας να μάθουν πώς να
αντιδρούν στις φυσικές καταστροφές.
συστήματος

προκαλούν

01 ΕΡΕΥΝΕΣ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, μετά
τις ενδείξεις για εμπρησμό στην Εύβοια και με

δεδομένο ότι φωτιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα
σε τρία σημεία όπου και βρέθηκαν στουπιά,
φιάλες και καύσιμη ύλη. Οι έρευνες εστιάζονται
σε τρεις υπόπτους, ένας εκ των οποίων μάλιστα
είχε συλληφθεί και πέρυσι ως υπεύθυνος για
εμπρησμούς στην περιοχή και πριν από λίγο
διάστημα αφέθηκε ελεύθερος.
Οι Αρχές έχουν ζητήσει άρση του
απορρήτου των υπόπτων, προκειμένου
να διακριβώσουν το σημείο που βρίσκονταν την
κρίσιμη ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς
οι ίδιοι δηλώνουν πως ήταν αρκετά χιλιόμετρα
μακριά από ης αρχικές εστίες.
Για προληπτικούς λόγους, όπως
χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, στην περιοχή συνεχίζουν να
και να εργάζονται εντός των καμένων
εκτάσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της
περιμέτρου της πυρκαγιάς, 1 60 πυροσβέστες
με 80 οχήματα, 1 40 άτομα πεζοπόρων τμημάτων
και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Από αέρος επιτηρεί επίσης ένα ελικόπτερο του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Οπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, το δύσκολο
κομμάτι ήταν αυτό των εκκενώσεων των
οικισμών. Απαντώντας στο γεγονός πως
δεν εστάλησαν μηνύματα SMS από τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης «112», αλλά επιλέχθηκε να
γίνουν οι εκκενώσεις με παραδοσιακό τρόπο,
είπε ότι δεδομένης της πιλοτικής λειτουργίας του
αριθμού τα μηνύματα θα έφταναν σε όλους τους
κατοίκους της Εύβοιας προκαλώντας πιθανώς
πανικό. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Πιερρακάκης, επανέλαβε πως η πλήρης
λειτουργία του « 1 1 2» θα τεθεί σε εφαρμογή
έως το τέλος του έτους, όπως υπήρξε η δέσμευση
της κυβέρνησης.
τηλεφωνικού

ανακοίνωσε

βρίσκονται

τεσσάρων

Με ένα σύννεφο μαυροκόκκινου καπνού
καλύφθηκε η Εύβοια το μεσημέρι της Τρίτης,
πρώτη ημέρα της πυρκαγιάς που κατέκαψε
τεράστιες δασικές εκτάσεις, αλλά ευτυχώς
τα αντανακλαστικά της Πολιτικής Προστασίας
απέτρεψαν απώλεια ανθρώπινης ζωής

